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Myllrande våtmarker
"Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet
ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden."
-Riksdagens definition av miljömålet Myllrande Våtmarker
Våtmark eller ”myrmark” är ett gemensamt ord för kärr och mossar.
Skillnaden mellan ett kärr och en mosse är sättet som vatten tillförs våtmarken. Vid en mosse tillförs allt vatten via nederbörden vilket gör att
det är mycket magra marker, kärr däremot får sitt vatten från omgivande
fastmark och grundvattnet vilket gör att det är en mycket näringsrikare
miljö. Ett flertal växter och djur är beroende av våtmarkerna. Öppna myrar är naturligt öppna miljöer och många av de växter och djur som är
vanliga i odlingslandskapets ljusa miljöer är också vanliga på myren, t ex
många fjärilar och gräshoppor. Den öppna myren är även viktig för fåglar
och däggdjur. Av hotade eller missgynnade arter är omkring 17 % knutna
till våtmarkerna. Utdikning men även torvtäkt har gjort att många områden är i behov av restaurering och fortlöpande skötsel. Kristianstad
kommun har en stark anknytning till våtmarker genom Biosfärområdet
Kristianstads Vattenrike. Längs Helgeå och sjöarna finns otaliga hektar
våtmark med allt från sumpskogar till rikkärr. Fjällmossen som ligger
uppe på Linderödsåsen är en av rariteterna i kommunen och hör till de få
mossmarker i Skåne som ännu är orörda. Här får man lätt en känsla av
nordligare breddgrader bland orrar, sileshår och hjortron.
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V1.

Fjällmossen

Naturtyp

Högmosse, Betesmark

Värdetyp

NBZKRL

Klass

1

Areal

206 ha

Nuvarande
status

Natura 2000, Djurskyddsområde, Riksintresse för
naturvården

Markägare

Staten, Privat

Beskrivning:
Sydligaste högmossen i landet utan allvarligare skador av torvbrytning eller
dikning. Mossen omges av en gles randskog av björk, till skillnad från
nordligare mossar som kantas av barrskog. Mossen är ett viktigt källområde
för Mjöån. Mossens omgivningar utgörs av ett varierat skogs‐ och
kulturlandskap med bl a
ljung‐ och endominerade
betesmarker. Ute på den
öppna myrvidden
präglas de torra tuvorna
av ljung och klockljung,
medan de blötare
höljorna domineras av
vitmossor och sileshår.
Fjällmossen är en viktig
spelplats för orre, som
här har sin sydligaste
förekomst.
Orre

Foto:Patrik Olofsson

Naturvärden:
Området är ett populärt besöksmål för framförallt fågelskådare pga av sin
artrika fågelfauna. Orren har här sin sydligaste utbredning och bland sileshår
och hjortron får besökaren lätt en känsla av nordligare breddgrader.
Förutom orre ses även morkulla, enkelbeckasin, kungsörn, fjällvråk och
varfågel.

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av ostört myrlandskap med hävdade betesmarker.
Vegetationen vid betesmarkerna ska domineras av hävdgynnade, lågvuxna
arter, typiska för betesmark.
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-

-

-

Artsammansättningen ska vara sådan att en eller flera arter inte tillåts
dominera på bekostnad av mer lågvuxna, konkurrenskänsliga arter.
Träd och buskar av igenväxningskaraktär ska inte förekomma.
Området ska uppvisa en naturlig hydrologi.
Vidare info se bevarandeplan för Natura 2000 ‐ Fjällmossen
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Betesmarken bör varje år hävdas genom bete från främst nötkreatur.
Betesdriften bör ske så att all vegetation är väl avbetad vid vegetations‐
periodens slut varje år. Även mindre smaklig vegetation ska vara tydligt
betespåverkad.
Träd och buskar av igenväxningskaraktär bör regelbundet undanröjas.
Områdets naturliga hydrologi ska inte ändra eller påverkas.
Vidare info se bevarandeplan för Natura 2000 – Fjällmossen.
Karta
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V2.

Egeside

Naturtyp

Våtmark, Lövsumpskog, Lövskog, Strandäng

Värdetyp

NZB

Klass

1

Areal

93 ha

Nuvarande
status

Naturreservat, Natura 2000, Ramsarområde,
Riksintresse för naturvården

Markägare

Staten, Privat

Beskrivning:
Fuktlövskogar, av övervägande naturskogskaraktär som utvecklats efter
sänkningen av Egeside sjö när Helge å bröt sig nytt lopp. Området är mycket
vattenrikt med vattenfyllda diken, blöta videbuskage, sumpiga lövskogar och
vida vassbälten. Rikt fågelliv och goda förutsättningar för bl a insekter och
svampar genom riklig förekomst av död ved.
Naturvärden:
Område med mycket höga naturvärden inom både flora och fauna.
Fågellivet är påtagligt vid Egeside och flera missgynnade arter häckar eller
rastar i området som t ex sommargylling, pungmes, lärkfalk, brun kärrhök,
rördrom, vattenrall med flera. De sumpiga lövskogarna har en stor andel död
ved vilket skapar levnadsvillkor för både växter och djur. Död ved är en
bristvara i dagens skogslandskap och är knuten till flera sällsynta fåglar,
insekter, mossor, lavar och svampar. Ett flertal skyddsvärda insekter och
blötdjur lever även i våtmarkerna vid Egeside. Floran hyser även ett stort
värde då t ex den hotade gullstånds växer i området.

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska uppvisa en naturlig hydrologi.
Området ska präglas av lövsumpskog, blöta videbuskage, vassbälten och
strandängar.
Området innehålla gott om död ved i form av högstubbar, lågor och grenar.
Trädskiktet ska ha en olikåldrig struktur som möjliggör en naturlig
föryngring.
Vidare info se skötselplan för naturreservaten Egeside och Pulken ‐ Yngsjön.
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-

Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Områdets naturliga hydrologi bör inte ändras eller påverkas.
Området bör lämnas till fri utveckling bortsett från strandängarna som varje
år bör hävdas genom bete eller slåtter.
Vidare info se skötselplan för naturreservaten Egeside och Pulken ‐ Yngsjön.
Karta
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V3.

Yngsjön

Naturtyp

Våtmark, Betesmark

Värdetyp

BZ

Klass

1

Areal

101 ha

Nuvarande
status

Naturreservat, Natura 2000, Ramsarområde,
Riksintresse för naturvården

Markägare

Privat

Beskrivning:
Våtmarksområde med vida vassbälten och videbuskage, östra delen utgörs av
hävdade strandängar. Sporadiska gläntor återfinns i de annars nästan
heltäckande vassbältena. På betesmarkerna växer hävdindikerande flora med
bl. a. darrgräs, slåtterblomma, ängsnycklar, kärrknipprot, backsippa och
korsslamkrypa m.fl.
Naturvärden:
Yngsjön har en rik biologisk mångfald där områdets träskkaraktär med stora
vassruggar, öppet vatten och omgivande strandängar gör det till en viktig
lokal för häckande och rastande våtmarksfåglar som t ex vadare och änder.
Betesmarkerna hyser flera hävdgynnade arter som olika orkidéer, darrgräs
och slåtterblomma.

-

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska uppvisa en naturlig hydrologi.
Området ska präglas av stora vassbälten, videbuskage och hävdade
strandängar.
Vegetationen ska vid strandängarna domineras av hävdgynnade, lågvuxna
arter, typiska för betesmark.
Vidare info se skötselplan för naturreservatet Pulken – Yngsjön.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Områdets naturliga hydrologi bör inte ändras eller påverkas.
Området bör lämnas för fri utveckling bortsett från strandängarna som varje
år bör hävdas genom bete.
Vidare info se skötselplan för naturreservatet Pulken – Yngsjön.

72

Karta
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V4.

Kavrö bro

Naturtyp

Våtmark, Lövsumpskog, Vattendrag, Strandäng

Värdetyp

ZBR

Klass

1

Areal

627 ha

Nuvarande
status

Delvis Naturreservat och Natura 2000, Ramsar‐
område,
Riksintresse för naturvården

Markägare

‐

Beskrivning:
Nedströms Hammarsjön rinner Helge å långsamt genom slättlandskapet,
omgiven dels av lövsumpskogar, dels av stora betade eller slagna fuktängar
och mader. Fågelfaunan är rik, särskilt i anslutning till Mjöåns och Vramsåns
mynningar.
Naturvärden:
Områdets skiftande natur från betesmark till vassruggar till lövsumpskogar
ger goda förutsättningar för en rik biologisk mångfald. Fågelfaunan är rik i
området och under vår och höst är det en viktig lokal för rastande
våtmarksfåglar, bland annat med ett stort antal arter av vadare. Partierna
kring Mjöåns och Vramsåns utlopp hyser ett extra högt värde för bland annat
fågellivet där det sistnämnda även är naturreservat. Betesmarkerna längs
med Helge å hyser botaniska värden med flera hävdgynnade arter.

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska uppvisa en naturlig hydrologi.
Området ska präglas av hävdade strandängar, lövsumpskog och
översvämmande högörtsängar.
Vegetationen vid betesmarken ska domineras av hävdgynnade, lågvuxna
arter, typiska för betesmark.
Artsammansättningen ska vara sådan att en eller flera arter inte tillåts
dominera på bekostnad av mer lågvuxna, konkurrenskänsliga arter.
Skogspartierna ska uppvisa en olikåldrig struktur som möjliggör en naturlig
föryngring.
Området ska innehålla gott om död ved i form av högstubbar, lågor och
grenar.
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-

Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Strandängarna bör varje år hävdas genom främst bete från nötkreatur.
Betesdriften för ske så att all vegetation är väl avbetad vid vegetations‐
periodens slut varje år.
Träd och buskar av igenväxningskaraktär vid strandängarna bör regelbundet
undanröjas.
Sumpskogsområdena bör lämnas till fri utveckling.
Karta
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V5.

Gladekärret

Naturtyp

Fattigkärr, Sumpskog

Värdetyp

BZ

Klass

3

Areal

44 ha

Nuvarande
status

Delvis nyckelbiotop

Markägare

Privat

Beskrivning:
Relativt opåverkat kärrområde uppe på Linderödsåsen, sydväst om
Maltesholm. Fattigkärrskaraktär med starrtuvor och flera öppna vattenytor.
Sumpskog växer på stora delar av området. Rikt djurliv och ostört läge med
vildmarkskänsla.
Naturvärden:
Större opåverkat våtmarksområde med ett rikt växt och djurliv. Sumpskogs‐
partierna som omger kärret har ett högt naturvärde.

-

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska uppvisa en naturlig hydrologi.
Området ska präglas av opåverkad våtmark med inslag av alsumpskog.
Området ska innehålla gott om död ved i form av högstubbar, lågor och
grenar.
Trädskiktet ska ha en olikåldrig struktur som möjliggör en naturlig
föryngring.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Områdets naturliga hydrologi bör inte ändras eller påverkas.
Området bör lämnas till fri utveckling.
Karta
På nästa sida finns en karta över området.

76

77

V6.

Rikkärr vid Norra Åsum

Naturtyp

Rikkärr

Värdetyp

BK

Klass

1

Areal

1,5 ha

Nuvarande
status

Naturreservat, Natura 2000, Ramsarområde,
Riksintresse för naturvård

Markägare

Kommun

Beskrivning:
Öppen rikkärrsyta som omgärdas av alsumpskog beläget strax söder om
åsumallet. Större albuskage och en del vide står ute i kärret medan övriga
delar är öppna och har slagits under senare år. Kärret präglas av ett
framträngande, kalkhaltigt grundvatten.
Naturvärden:
Vass dominerar kärret men här finns också orkidéer som ängsnycklar och
gulyxne. Inom området förekommer även flera rödlistade landsnäckor.
Förekomsten av gulyxne ger rikkärret ett extra högt värde då det är en art
som inte förekommer på många ställen i landet längre. Området betas av kor
och hästar men djuren föredrar fastmarken före kärret, varför betestrycket
är väl lågt.

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska uppvisa en naturlig hydrologi.
Området ska präglas av hävdat rikkärr.
Vidare info se skötselplan för naturreservatet Åsums ängar.

-

Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Områdets naturliga hydrologi bör inte ändras eller påverkas.
Rikkärret bör varje år hävdas genom bete och/eller slåtter.
Vidare info se skötselplan för naturreservatet Åsums ängar.
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Karta

79

V7.

Hammarslund - Kvarnäs

Naturtyp

Sumpskog, Betesmark

Värdetyp

BZK

Klass

3

Areal

167 ha

Nuvarande
status

Delvis Natura 2000, Ramsarområde,
Riksintresse för naturvård

Markägare

Privat, Kommun

Beskrivning:
Stort våtmarksområdet till största delen bestående av lövsumpskog,
videbuskage och vassbälten men flera partier med hävdade betesmarker
förekommer. Större delen översvämmas regelbundet vid högvatten.
Naturvärden:
Rik flora med arter som strandviol, höskallra, blåsklöver, ängsnycklar och
blåtåg. Området är en god lokal för den hotade växten gullstånds som växer
ymnigt här. Goda förutsättningar för fågelfaunan, särskilt småfågelfaunan,
liksom för andra djurgrupper.

-

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska uppvisa en naturlig hydrologi.
Området ska präglas av lövsumpskog, videbuskage och vassbälten med inslag
av hävdad betesmark.
Området ska innehålla gott om död ved i form av högstubbar, lågor och
grenar.
Trädskiktet ska ha en blandad åldersstruktur som möjliggör en naturlig
föryngring.
Vegetationen vid betesmarkerna ska domineras av hävdgynnade, lågvuxna
arter, typiska för betesmark.
Artsammansättningen vid betesmarken bör vara sådan att en eller flera arter
inte tillåts dominera på bekostnad av mer lågvuxna, konkurrenskänsliga
arter.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Områdets naturliga hydrologi bör inte ändas eller påverkas.
Sumpskogspartierna bör lämnas för fri utveckling.
Betesmarkerna bör varje år hävdas genom bete från främst nötkreatur.
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-

Betesdriften bör ske så att all vegetation är väl avbetad vid vegetations‐
periodens slut varje år. Även mindre smaklig vegetation ska vara tydligt
betespåverkad.
Karta
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V8.

Rinkabykärr

Naturtyp

Rikkärr, Betesmark, Sumpskog

Värdetyp

BZK

Klass

1

Areal

9 ha

Nuvarande
status

Naturreservat, Natura 2000, Ramsarområde,
Riksintresse för naturvård

Markägare

Bolag, Privat

Beskrivning:
Rinkaby rikkärr är beläget sydväst om Rinkaby i närheten av Hammarsjön.
Markerna är generellt öppna och har genomgående ett kalkrikt ytligt
grundvatten. En alridå växer längs med Rörsbäcken vilken flyter genom
området och centralt
förekommer även alsumpskog.
Floran hyser flera sällsynta arter
som ängsnycklar, myskgräs,
kärrjohannesört och källgräs.
Även fågellivet är rikt omkring
kärret med arter som storspov,
ängspiplärka, enkelbeckasin och
trana.
Naturvärden:
Ett frambrytande kalkrikt grundvatten skapar speciella förutsättningar för
framförallt flora men även fauna och många sällsynta arter är knutna till
denna natur. Rinkaby rikkärr har höga naturvärden både på växt‐ och
djursidan med flera rödlistade arter. Växter som ängsnycklar, myskgräs,
kärrjohannesört och källgräs påträffas här. Dessa arter är beroende av att
markerna hävdas och därmed hålls öppna. Det är därför viktigt att ett årligt
bete alternativt slåtter förekommer. Även fåglar som storspov, ängspiplärka
och enkelbeckasin vilka är knutna till de öppna markerna håller till i
området.

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska uppvisa en naturlig hydrologi.
Vegetationen ska domineras av hävdgynnade, lågvuxna arter, typiska för
betesmark.
Artsammansättningen ska vara sådan att en eller flera arter inte tillåts
dominera på bekostnad av mer lågvuxna, konkurrenskänsliga arter.
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-

-

Träd och buskar av igenväxningskaraktär ska inte förekomma.
Vidare info se skötselplan för naturreservatet Rinkaby och Horna ängar.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Områdets naturliga hydrologi bör inte ändras eller påverkas.
Området bör varje år hävdas genom bete från främst nötkreatur.
Betesdriften bör ske så att all vegetation är väl avbetad vid vegetations‐
periodens slut varje år.
Vidare info se skötselplan för naturreservatet Rinkaby och Horna ängar.
Karta
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V9.

Lövedalskärret

Naturtyp

Extremrikkärr, Alsumpskog

Värdetyp

BK

Klass

2

Areal

1 ha

Nuvarande
status

Biotopskydd, Riksintresse för friluftsliv

Markägare

Privat

Beskrivning:
Litet rikkärr nordväst om Lyckås omgivet av ädellövskog och sumpskog.
Lokalen är under kraftig igenväxning av bland annat al.
Naturvärden:
Kärret hyser flera sällsynta växtarter bl.a. slankstarr och vippstarr samt ett
antal orkidéer. Lokalen har länge varit känd för sin förekomst av flugbloms‐
ter som är en orkidé med ett snävt utbredningsområde i Skåne. Rikkärrets
flora missgynnas av igenväxningen då de hävdgynnade arterna konkurreras
ut av en mer högvuxen flora pga ohävd. Lokalens läge gör inte bete realistiskt
utan rikkärret bör hävdas genom årlig slåtter.

-

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska uppvisa en naturlig hydrologi.
Rikkärret ska domineras av hävdgynnade, lågvuxna arter, typiska för rikkärr.
Artsammansättningen ska vara sådan att en eller flera arter inte tillåts
dominera på bekostnad av mer lågvuxna, konkurrenskänslig arter.
Träd och buskar av igenväxningskaraktär ska inte förekomma.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Områdets naturliga hydrologi bör inte ändra eller påverkas.
Rikkärret bör varje år hävdas genom slåtter.
Träd och buskar av igenväxningskaraktär bör regelbundet undanröjas.
Återkommande röjningar av träd, buskar och lövsly för att återskapa en
öppen karaktär i rikkärret samt införd hävd genom slåtter.
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Karta

85

V10.

Fredriksdalsviken

Naturtyp

Strandäng, Eutrof sjö, Vassbälten

Värdetyp

ZBK

Klass

1

Areal

96 ha

Nuvarande
status

Naturreservat, Natura 2000, Ramsarområde,
Riksintresse för naturvård

Markägare

Bolag

Beskrivning:
Betat strandängsområde vid nordöstra delen av Araslövssjön med lång
kontinuitet i hävden. Där betesdjuren inte påverkar växtligheten tar
videbuskage och vassbälten över. Några mindre höjder med ädellövskog
ingår i området, som är naturreservat sedan 1991. Lågt liggande område som
regelbundet översvämmas vid högvatten. De centrala delarna utgörs av
öppet vatten i form av en vik (Fredriksdalsviken) i Araslövssjön.
Naturvärden:
Ingår i det internationella våtmarksområdet RAMSAR kring Helgeåns nedre
lopp. De höga naturvärdena är främst kopplat till ett rikt fågelliv knutet till
hävdade strandängar och översvämningsmarker. Arter som tofsvipa,
storspov, gulärla och rödbena häckar regelbundet i området. Lokalen utgör
även en viktig rastplats för sträckande våtmarksfåglar som gäss, vilka sedan
blir föda åt jagande havsörnar.

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska uppvisa en naturlig hydrologi.
Strandängarna ska domineras av hävdgynnade, lågvuxna arter typiska för
betesmark.
Artsammansättningen ska vara sådan att en eller flera arter inte tillåts
dominera på bekostnad av mer lågvuxna, konkurrenskänsliga arter.
Träd och buskar av igenväxningskaraktär ska inte förekomma vid
betesmarken.
Vidare info se skötselplan för naturreservatet Fredriksdalsviken.

-

Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Områdets naturliga hydrologi bör inte ändras eller påverkas.
Strandängarna bör varje år hävdas genom bete från främst nötkreatur.

-
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-

-

Betesdriften bör ske så att all vegetation är väl avbetad vid vegetations‐
periodens slut varje år. Även mindre smaklig vegetation ska vara tydligt
betespåverkad.
Vidare info se skötselplan för naturreservatet Fredriksdalsviken.
Karta
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V11. Väjla sjö
Naturtyp

Våtmark, Lövskog, Rikkärr

Värdetyp

BZ

Klass

3

Areal

118 ha

Nuvarande
status

‐

Markägare

Privat

Beskrivning:
Utdikad slättsjö som fortfarande hyser botaniska värden och ett rikt fågelliv.
Områdets norra delar utgörs av lövskog medan den södra delen består av
våtmark. I den östra delen ligger två mindre rikkärr.

Naturvärden:
Området har ett stort värde för fågellivet knutet till våtmarker. Det finns även
höga flora värden med arter som majviva, slåtterblomma, kärrsälting,
kärrknipprot, axag, trindstarr, slankstarr, näbbstarr, tagelstarr och tagelsäv.
Ett flertal av dessa växter är knutna till rikkärren i området.

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska uppvisa en naturlig hydrologi.
Området ska präglas av våtmark och lövskog/betesmark.
Rikkärret och ska domineras av hävdgynnade och lågvuxna arter.

88

-

-

Artsammansättningen vid rikkärret ska vara sådan att en eller flera arter inte
tillåts dominera på bekostnad av mer lågvuxna, konkurrenskänsliga arter.
Träd och buskar av igenväxningskaraktär ska inte förekomma.
Skogen ska ha en blandad åldersstruktur och innehålla gott om död ved i
form av högstubbar, lågor och grenar.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Områdets naturliga hydrologi bör inte ändras eller påverkas.
Rikkärret bör varje år hävdas genom slåtter.
Träd och buskar av igenväxningskaraktär bör regelbundet röjas.
Återkommande röjningar av träd, buskar och lövsly för att återskapa en
öppen karaktär i rikkärret samt införd hävd genom slåtter.
Lövskogen bör lämnas för fri utveckling.
Karta

